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   פרשת בראשית–' פרק ו

ּפֵני ָהֲאָדָמה וָבנֹות ֻיְלדו ָלֶהם-ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל-ַּוְיִהי ִכי .א ּּ ְ ּ.    

ַּוִיְראו ְבֵני .ב ָחרו-ָהֱאלִֹהים ֶאת- ּ ה ַוִיְקחו ָלֶהם ָנִשים ִמכֹל ֲאֶשר ּבָ נֹות ָהָאָדם ִכי ֹטֹבת ֵהּנָ ּּבְ ּׁ ּׁ ּּ.          

ַשַגם הוא ָבָשר ְוָהיו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה-אַּויֹאֶמר ְיהָוה לֹ .ג ָׁידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם ּבְ ׂ ׂ ּׁ ּ ּּ.    

ָיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי .ד פִלים ָהיו ָבָאֶרץ ּבַ ַּהּנְ ּ ֵני ָהֱאלִֹהים ֶאל- ִ ֵּכן ֲאֶשר ָיֹבאו ּבְ נֹות ָהָאָדם -ׁ   ּבְ

ּ ֵהָמה ַהִגּבִֹרים ְּוָיְלדו ָלֶהם    םּ ׁ ֲאֶשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵשי ַהּשֵ ׁ   }פ { .ׁ

ָאֶרץ ְוָכל .ה ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ ַּוַיְרא ְיהָוה ִכי ַרּבָ ֵּיֶצר ַמְחְשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָכל-ּ     .ַּהיֹום-ׁ

ֶחם ְיהָוה ִכי .ו ַּוִיּנָ ָאֶרץ ַוִיְתַעֵצב ֶאל-ָׂעָשה ֶאת-ּ ָּהָאָדם ּבָ           .ִלּבֹו-ּ

ָראִתי ֵמַעל פֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד- ָׁהָאָדם ֲאֶשר-ה ֶאתַּויֹאֶמר ְיהָוה ֶאְמֶח .ז ְּבָ ֵהָמה ַעד-ּ   ֶׂרֶמש -ּבְ

ָמִים-ְוַעד    ׂ ִכי ִנַחְמִתי ִכי ֲעִשיִתם ׁעֹוף ַהּשָ ּ ּּ.          

ֵעיֵני ְיהָוה .ח   }פ { .ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ
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  .רבי שלמה יצחקי: י "                                           רש

ְבֵני)  ב(� ת יחּוִלׁשְים ּבִִכְלהֹוים ַהִרׂשָי ַהֵנם ּבְים ֵהִהלֱֹאי ָהֵנר ּבְֵחר ַאָבָּד. יםִטְפֹוּשַׁהים ְוִרׂשָי ַהֵנּבְ .ָהֱאלִֹהי
 ה ֶיְהּה ִתָּת ַאיַחִכה יֹוֶזת ְורּון ָמֹוׁשא ָלָרְקּמִּבַים ׁשִֶהלֹל ֱאָּכ. םֶהין ּבִָבְרָעְת ִמיּום ָהף ֵהם ַאקֹול ָמ   ׁשֶ
 :יםִהלֹ ֱאָיךִּתַתה ְנֵאְר. יםִהלֱֹא ְל   לֹו

 ה ָיה ָהָּפחּוס ַלֵנָּכת ִלֶטׁשֶקּוה ְמָתֹוין ה איִבִט ְמיּוָהׁשְֶּיב כִתְּת כֹבן ֹטָדי יּוּבִר ַרַמָא .  ִ%י טֹבֹת ֵהָ#ה  
 :הָלִחּ ְתּהָלֲעבֹוס ּוָנְכל ִנדֹוָּג   

 :הָמֵהּבְַהר ְוָּכָזף ַהל ו ַאַעת ּבַַלעּוף ּבְַא .ִמ%ֹל ֲאֶ(ר ָ'ָחר&    
לֹא) ג(� :םָדָאיל ז ָהִבְשי ּבִַלי ָעִחיב רּוִרָים ְוֵעָרְתא ִילֹ. ָיד.- ר&ִחי ָב,ָד

  � י ִחרּוה ּבְן ֶזדֹוה ָמֶיְהא ִים ח לֵֹחַרם ְלִאית ְוִחׁשְַּהם ְלי ִאּבְִרִקן ּבְֹוּדי ִנִחה רּוּנֵים ִהִמ ָיְךֶראֹוְל .ְלעָֹל
 :יםִמ ָיְךֶראֹור ְלָמלֹוְּם כָלעֹוְל  

ִל פף ַעַאר ְוׂשָא ּבָהּו ׁשֶֹואת ּבֹזם ַגיל ׁשִֶבׁשְר ּבִָמלֹוְּל כ"גֹוֶסם ּבַגׁשֶ ּבְמֹוְּכ.     ְ'ַ(1ַ� ה&א ָבָ/ר   ינֹון ֵאֵּי כּ
 ן ֵכי ְוִּתְמַקּ ׁשֶמֹוְּה כָרבֹוּי ְדִּתְמּקַד ׁשֶ ַעֹוא ּבֵצֹוּיַּכ. הׁשֶר ָקֶבּ ֶד אֹוׁשה ֵאֶיְהם ִיה ִאַמי ּוַנָפע ְלָנְכִנ   
 :םַגׁשֶ ּבְמֹוְּם כַּגׁשַף ּבְה ַאָּתַא ׁשֶמֹוְּי כּמִר ִעּבֵַדה ְמָּתַאׁשֶ   
  .'ג.יו ְוָמ ָיי&ָהְו    
  
  
  

 


